
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Enterprise Information System 

 

Um dos principais desafios encontrados hoje pelos dirigentes das empresas, independente do seu tamanho, 

é alinhar passado, presente e futuro de forma a construir cenários e orientar ações para alcançar o melhor 

resultado para o seu negócio. Sistemas integrados e processos, aliados às melhores práticas, 

são fundamentais para superar este desafio. O Sistema HBS-EIS é um Sistema de Inteligência de Negócio 

configurável e em permanente expansão, destinado ao controle e acompanhamento visual do desempenho 

da empresa. O sistema visa criar bases sólidas de informações gerenciais para permitir que os diretores e 

donos da empresa possam tomar decisões para atingir suas metas e garantir o resultado do negócio. 
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HBS-LOC Sistema Integrado de Gestão de Locadoras  

© HBS-EIS – Sistema de Inteligência de Negócios 

A melhor solução em Gestão de Empresas para uma administração eficiente do seu negócio. 
(15) 3202-6673 (11) 949 541 216 
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HBS-EIS – Sistema de Inteligência de Negócios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais funcionalidades expansíveis do HBS-EIS 
  

Um dos principais atributos do sistema HBS-EIS é a integração das 
projeções da empresa com a base de dados das informações reais dos 
sistemas HBS-LOC e HBS-ERP.  

O HBS-EIS permite estabelecer metas quantificáveis e informar ao 
sistema quais serão os números a ser atingidos para os próximos 
períodos, frente ao desempenho real dos períodos anteriores, 
permitindo dessa forma, que o dirigente da empresa possa comparar 
projeções e realizações de vendas, custos, despesas, empréstimos, 
investimentos, controlar a lucratividade do negócio, verificar a 
rentabilidade do seu investimento e do seu patrimônio, precificação, 
através da exibição de gráficos, emissão de relatórios históricos e 
comparativos. 

Solicite-nos uma visita sem compromisso 

contato@hibridus.com 

© Hibridus Tecnologia. Todos os direitos reservados.    

Históricos 
• Vendas 
• Compras 
• Despesas 
• Folha de Pagamento 
• Maiores Clientes 
• Produtos mais rentáveis 
 
Projeções e Comparativos 
• Vendas 
• Receitas  
• Despesas 
• Custos 
 
Índices de Desempenho 
• Lucratividade 
• Rentabilidade 
• Liquidez 
• Ponto de Equilíbrio 
• Precificação 
• Rotatividade  
• Curva ABC 
 
Financeiro 
• Fluxo de Caixa Projetado 
• Fluxo de Caixa Realizado 
• Períodos Diário, Semanal, 

Mensal, Trimestral. 
 
Visão Global do Negócio 
• Atende empresas 
• Atende Filiais e 
• Unidades de Negócio 
 
Integração 
 
• HBS-ERP – Sistema Integrado 

de Gestão Empresarial 
• HBS-LOC – Sistema de Gestão 

de Locadoras 

© HBS-EIS – Sistema de Inteligência de Negócios 

A melhor solução em Gestão de Empresas para uma administração eficiente do seu patrimônio. 
(15) 3202-6673 (11) 949 541 216 
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Integrar é superar limites em seus processos.



 

A Hibridus é uma empresa de tecnologia com foco em projetos de 
desenvolvimento, treinamento e consultoria para empresas de diversos 
segmentos. Nossos serviços de desenvolvimento de aplicações sob
medida visam, sobretudo, atender as demandas das principais áreas de 
negócio de empresas que necessitem de soluções rápidas para sua 
gestão, essenciais na administração do seu dia-a-dia. 
 

 

Nossa Missão 
 

Produzir e implementar soluções tecnológicas personalizadas de real 
valor agregado que atendam as verdadeiras necessidades do negócio dos 
nossos clientes, que garantam custos reduzidos e benefícios atraentes, 
velocidade, disponibilidade, suporte e qualidade em atendimento. 

 
Princípios 
 

• Agilidade; 
• Qualidade; 
• Atendimento;  
• Segurança;  

 
Resultados obtidos em nossos clientes 
 

• Controle efetivo e redução de custos; 
• Crescimento em vendas; 
• Apuração segura de resultados;  
• Custeio de produção e precificação;  
• Melhoria no controle de compras e estoques;  
• Melhoria nos controles financeiros; 

 
Suporte 

 
A equipe da Hibridus auxilia a sua empresa a se adaptar corretamente as 
exigências fiscais do seu segmento de mercado e a superar os obstáculos 
administrativos da gestão do seu negócio, fornecendo um sistema 
moderno de planejamento, organização, controle e avaliação de 
desempenho financeiro e comercial que lhe auxilie a tomar decisões e 
ter uma visão global da sua empresa. 

Opinião de Clientes 
 
 
“A Hibridus tem me surpreendido 
a cada dia. Sempre tem novidades 
no seu trabalho, qualidade, prazo 
e inovação em seus sistemas.  
Estou bastante contente com 
eles." Edy Alves, Diretora da 
Ativa Locações, São Paulo.  
 

O atendimento foi rápido e muito 
eficiente, fiquei contente com o 
resultado." Isaias Mucci, Diretor 
da Cinisa Painéis Eletrônicos, 
Sorocaba. 
 
Sem dúvida nenhuma foi a melhor 
solução que contratei. Ganhei 
muito com o controle do sistema 
sem falar no atendimento que é 
10!" João, Jhony Modas, Juquiá. 
 
 
Tecnologias: 
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Desafios Complexos, Soluções Simples 

Centro de Desenvolvimento
Parque Tecnológico de Sorocaba

Av. Itavuvu  11.777
   Sorocaba – SP – Brasil  

CEP: 18078-005

Telefones: (15) 3202-6673
(11) 949-541-216

 www.hibridus.com
   contato@hibridus.com 


